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REKRUTACJA

  

  

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W RADOMICACH

  

  

NA ROK SZKOLNY 2013 - 2014
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Wójt Gminy Lipno informuje, że od 25.03.2013 r. do dnia 22.04.2013r. prowadzona jest
rekrutacja dzieci 3 i 4 letnich do Samorządowego Przedszkola utworzonego w ramach projektu
pn. „Pewnym krokiem w przyszłość II” mieszczącego się w budynku Zespołu Szkół w
Radomicach.

  

Ponad 20 wolnych miejsc od września 2013

  

Zainteresowanych Rodziców prosimy o składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w
sekretariacie Zespołu Szkół w Radomicach.

  

  

Wniosek można pobrać:

  

- w Urzędzie Gminy Lipno pokój 201,

  

- w sekretariacie Zespołu Szkół w Radomicach

  

- ze strony internetowej UG Lipno - www.uglipno.pl  (zakładka „Przedszkole”)

  

Do Przedszkola przyjmowane są:

    
    -  Dzieci 3 i 4 letnie (istnieje możliwość przyjęcia do Przedszkola dziecka 2,5 letniego
zgodnie z art. 14 pkt. 1b „Ustawy o systemie oświaty” Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.);   
    -  Dzieci przystosowane do pobytu w przedszkolu (samodzielne wykonywanie czynności
samoobsługowych, sygnalizowanie własnych potrzeb).   
    -  Zamieszkujące na terenie Gminy Lipno.  
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Podstawowymi kryteriami oceny wniosków są:

    
    -  Status na rynku pracy rodziców/opiekunów.  
    -  Ilość dzieci w rodzinie.  
    -  Sytuacja rodzinna.  
    -  Wiek dziecka.  

  

  

Dla dzieci bezpłatnie gwarantujemy – wyżywienie, ubezpieczenie, zajęcia dodatkowe: J.
angielski, Rytmika, Katecheza, a także zajęcia z logopedą.

  

Dla rodziców bezpłatnie gwarantujemy - konsultacje ze specjalistami tj. Fizjoterapeuta,
Psycholog

  

  

W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola będzie wyższa niż ilość miejsc,
utworzona zostanie lista rankingowa wniosków według ilości punktów otrzymanych za
poszczególne kryteria. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których wnioski
zostały ocenione najwyżej. W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność
wpływu wniosku.  Pozostałe wnioski będą na liście oczekujących na wolne miejsce.

  

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2013
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